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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۱۹/۱۲/۲۰۱۶          خوشحال آصفي
 

 د روسیې نوې لوبه
 

 :په مسکو کې د طالبانو غوا لنګیږي
 

په داسې حال کې چې له وړاندې پاکستان، چین او روسیه د افغانستان په اړه د درې اړخیزې ناستې ډنډورې غږوي؛ 
اوس له تیرو پنځو ورځو راهیسې د وسله والو طالبانو د قطر دفتر غړي د مسکو میلمانه دي. که څه هم د چین، 

ي وضعیت خرابیدو، او په سرحدي سیمو کې د داعش پاکستان او روسیې چارواکې وایي چې په افغانستان کې د امنیت
فعالیدلو له امله، دیته اړ شوي دي چې د ترهګرۍ پر ضد سیمه ایزې هلې ځلې پیل کړي او د پراخیدو مخه یې ونیسي. 
څو اونۍ وړاندې مسکو دا تائید کړه چې د د طالبانو سره "محدودې سیاسي" اړیکې لري او دا کار ددې لپاره کوي 

ان د سولې بهیر ته وهڅوي. د افغانستان حکومت د روسیې پر دغه کار سختې نیوکې کړې وې او دا یې یو چې طالب
 .غیر مشروع عمل بلل و

بل لور ته ویل کیږي د روسیې سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم کتلي دي. په دې لیدنه کې 
کې د روسیې مرسته اړینه او اغېزمنه وبلله. د کرزي له دفتر څخه  کرزي له طالبانو سره خبرو او د سولې راوستو

په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي حامد کرزي جګړه او ترهګري د ټولې سیمې لپاره خطرناک وګڼل او زیاته یې کړه: 
روسیې  د طالبانو له تحریک سره خبرو او د سولې راوستو کې د ګاونډیو او د سیمې د پیاوړو هېوادونو په تېره“

 ”.مرسته ضروري او ډېره موثره ده
اوس پرته له دې چې افغان حکومت او په ټوله کچه وسله وال طالبان خبر و اوسي؛ قطر مېشتي طالبان له تیرو پنځو 
ورځو راهیسې د مسکو میلمانه دي او د روسیې له استخباراتو سره تاوده محفلونه نیسي. سرخط ورځپاڼې ته یوې 

ي چې قطر میشي طالبانو د قطر دفتر ته پلمه کړې چې ګواکې قرغیزستان ته روان دي، خو په باوري سرچینې ویل
سرچینې په وینا د طالبانو د دغه پالوي مشري د قطر د دفتر مرستیال  پټه د روسیې د استخباراتو میلمانه شوي دي. د

 .مال عبدالسالم حنیفي کوي
 د روسیې استخباراتو پټ مالقاتونه د څه لپاره ترسره کیږي؟ اوس پوښتنه دا ده چې په مسکو کې د طالبانو او

د دې لیدنو تر شا روسیه او طالبان جال جال هدفونه لري خو دواړه د یوې بدمرغۍ لپاره یو کیږي. روسیه غواړي 
چې په سیمه کې د نوې ترهګریزې ډلې داعش له خطره ځان وساتي. ځکه روسیه په دې باور ده چې په سیمه کې د 

عش ترهګریزه ډله یواځې د منځننۍ اسیا هیوادونو او روسیې د ځپلو لپاره جوړه شوې ده. د همدې لپاره روسیه دا
اوس له طالبه د داعش د تضعیف لپاره ګټه پورته کوي. په همدې خاطر هڅې یې همدا دي چې د پاکستان په مرسته 

کال د افغان حکومت او طالب تر منځ د جنګ د له طالبانو سره اړیکې جوړې کړي او په افغانستان کې راتلونکی 
 .ډګر تر څنګ، د طالب او داعش د جګړو ډګر بدل کړي

طالبان ځکه د روسیې یارانه قبلوي چې نور یې له پاکستان نه د هیلو مراندې شلیدلي دي. دوی په همدې خاطر چې 
ته سترګک وهي او کله روسیې ته خپل راتلونکی سرنوشت معلوم کړي؛ کله له ایران سره غوږ جنګوي، کله چین 

الس اږدوي. خو روسیه یې د پاکستان، چین او ایران په پرتله لومړۍ ټاکنه ده. ځکه روسیه هم د خپل هدف په خاطر 
د وسله والو طالبان مال تړل غواړي او طالبان ځکه له روسیې سره پټ مالقاتونه کوي چې په افغانستان کې د ژمي 

کال لپاره پراخ مالي او امنیتي تجهیز تر السه کړي. اوس روسیه، چین، پاکستان او طالبان په موسم کې د راتلونکي 
په ګډه هڅه کوي چې افغان حکومت د سولې په نامه په غولوونکو خبرو بوخت وساتي او وسله وال طالبان د راتلونکي 

ه جال کې راګیر نه شي او په ډیره ښه کال جګړې لپاره تجهیز او په شا وټپوي. افغان حکومت باید د دغو هیوادونو پ
طریقه د طالبانو او دغو مغرضو هیوادونو اړیکې وڅاري. حکومت باید له روسیې سره د طالبانو د اړیکو وضاحت 

 .وغواړي
 پای
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